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1- بیماری های ریوی به دو دسته کلی طبقه بندی می شوند:

 )لوئوالر ( Airspace بیماری های
 )بیماری های بافت بینابینی )اررشاحی یا اینفلتراریو

طبقه بندی بیماری های پارانشیمی ریه

بیماری های بینابینی: 

 :رریکوالر
 ادم بینابینی ریوی
 پنومونی بینابینی
اسکلرودرما
سارکوئیدوز

 :ندوالر
 برونکوژنیک کارسینوم
 متاستاز
 سیلیکوز
سل ارزنی
 سارکوئیدوز

 Airspace بیماری های

:حاد
پنومونی
ادم حاد  لوئوالر
خونریزی
سپیراسیون 
نزدیک به غرق شدگی

:مزمن
دنوکارسینوم 
پرورئینوز سلولی  لوئوالر
لنفوم
سارکوئیدوز

:Airspace 2- بیماری های

 با حدود نامشخص )Cloudlike( ابر مانند  ،Confluent و )Fluffy( کرکی ،Hazy اپاسیته های
 )به صورت منتشر در ریه )ادم ریوی( یا به صورت موضعی )پنومونی لوبار یا سگمنتال
 :Air bronchogram نشانه تشخیصی « وجود

 )به صورت طبیعی برونش دیده نمی شود )چون حاوی هوا بوده و اطراف برونش نیز هوا هست
 وجود بافت نرم یا مایع اطراف برونش «« مشاهده هوای درون برونش به صورت ساختارهای سیاه شاخه

 )Air bronchogram( شاخه شونده روبوالر

نشانه silhouette:  زمانی که دو ساختار با دانسیته یکسان بر روی هم قرار بگیرند
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 	 : Air space برخی علل ایجاد کننده بیماری های
 پنومونی: 	

• پنومونی اکتسابی لوبار یا سگمنتال پنوموکوکی در 90 درصد موارد 	
• به صورت پچی یا لوبار یا سگمنتال 	

 ادم  لوئوالر ریوی: 	
 	 )Bat wing( اطراف هیلوم با نمای بال خفاش )اختالل دوطرفه )گاهی غیرقرینه
 موارد با منشا قلبی «« همراه با پلورال افیوژن و افزایش ضخامت فیشر ماژور و مینور 	
 به سرعت )کمتر از 48 ساعت( پس از درمان بهبود می یابد 	

No air bronchograms are usually seen in pulmonary alveolar edema

  سپیراسیون: 	
 معموال درگیری لوب رحتانی یا قسمت خلفی لوب فوقانی )شیوع در سمت راست بیشتر است( 	

 سرعت بهبودی: 	
 آسپیراسیون ترشحات آبکی یا مالیم معده «« بهبودی طی 24 را 48 ساعت 	
 در صورت بروز عفونت بهبودی هفته ها طول می کشد 	

نمای Air bronchogram در بیمار با پنومونی انسدادی ناشی از کارسینوم برونکوژنی 
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3- بیماری های بینابینی ریه:

 انواع: 	
 بیماری بینابینی رریکوالر «« شبکه ای از خطوط 	
 بیماری بینابینی ندوالر «« دسته هایی از نقاط 	
 بیماری بینابینی رریکولوندوالر «« شامل خطوط و نقاط 	

 حدود مشخص رر ضایعات )به نسبت بیماری آلوئوالر( 	
 ضایعات به صورت غیرهموژن و جدا از هم 	
 	 Air bronchogram معموال بدون
 در موارد شدید و قرار گیری ضایعات بر روی هم «« نمای مشابه بیماری آلوئوالر )جهت افتراق به پریفر ضایعات توجه 	

کنید یا از سی تی اسکن جهت ارزیابی استفاده کنید( 

 علل ایجاد کننده: 	
 بیماری بینابینی رریکوالر: 	

 ادم بینابینی ریه: 	
• افزایش فشار مویرگی )نارسایی احتقانی قلب(، افزایش نفوذپذیری )واکنش آلرژیک(، 	

کاهش جذب مایع )انسداد لنفاوی ناشی از متاستاز( 
• معموال یافته بالینی )رال( اندکی دارند )مایع در بافت بینابینی است نه فضای آلوئول(	
• 4 یافته کالسیک: 	

 رجمع مایع در فیشر های ماژور و مینور 	
  Cuffing اطراف برونش )به دلیل وجود مایع در دیواره برونشیول( 	
 پلورال افیوژن 	
 	 B خطوط کرلی

• با درمان مناسب ادم سریعا برطرف می شود )کمتر از 48 ساعت( 	
 پنومونی بینابینی: 	

	• :)UIP( شایع ترین نوع: پنومونی بینابینی معمول
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 در افراد مسن شایع تر 	
 	 GERD ،عوامل خطر «« مصرف سیگار
 گاهی گرافی قفسه صدری طبیعی 	
 	Honey� الگوی رریکوالر ظریف و نهایتا نمای »» CXR  اولین یافته در

comb و کاهش حجم پیشرونده 

 سی تی اسکن: 	
 نمای Honeycomb در قاعده ریه )رشخیصی(	
 اپاسیته رریکوالر ساب پلورال 	
 برونکشتازی رراکشنال خصوصا در قاعده ریه 	

 شدید ترین حالت « فیبروز ریوی ایدیوپاتیک 	
 	 : )NSIP( فیبروز بینابینی غیر اختصاصی

 معموال در بیماری بافت همبند )اسکلرودرمی( 	
 	 UIP پیش آگهی بهتر نسبت به
 سی تی اسکن «« اپاسیته Ground glass قاعده ای )رشخیصی( + برونشکتازی 	

رراکشنال در موارد شدید 
 کارسینوم لنفانژیتیک	

 بیماری بینابینی ندوالر: 	
 کارسینوم برونکوژنیک: 	

 ندول ریوی منفرد محیطی «« آدنوکارسینوم 	
 در CXR، ندول و توده حدود مشخص تری نسبت به بیماری آلوئوالر دارند	
 سی تی اسکن «« نامنظمی و Spiculation ندول )در گرافی ممکن است دیده نشود(	

 متاستاز ریه: 	
3 الگو دارد: •	

 متاستاز هماتوژن: 	
 )متاستاز 	 دارند  بزرگی  سایز  گاهی  که  ندول  بیشتر  یا  دو 

)Canonball

 گردن، 	 و  سر  کارسینوم  بیضه،  مثانه،  کلیه،  کولون،  پستان،  کنسر 
سارکوم بافت نرم، مالنوم بدخیم

 متاستاز لنفاوی: 	
 CHF )خطوط کرلی 	 از  بینابینی ریه ناشی  نمای مشابه ادم 

B، پلوال افیوژن و مایع در فیشرها( 
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 پروستات 	 کارسینوم  پانکراس،  معده،  ریه،  پستان،  کنسر 
)ناشایع( 

 	 :CHF افتراق از
متاستاز لنفاوی معموال به یک سگمان محدود بوده و یک ریه را درگیر می کند و همراه با لنف آدنوپاتی است

 گسترش مستقیم: 	
 کمترین شیوع 	
 پلور نسبت به گسترش بدخیمی مقاوم است	
 معموال به صورت توده ساب پلورال لوکالیزه همراه با تخریب دنده 	

مجاور
 بیماری بینابینی رریکولوندوالر: 	

 سارکوئیدوز: 	
لنف  دنوپاری دوطرفه هیالر + لنف  دنوپاری پارارراکئال سمت راست 

	 :مرحله بندی
 مرحله 1 «« آدنوپاتی 	
 مرحله 2 «« آدنوپاتی + بیماری بینابینی ریه 	
 مرحله 3 «« پسرفت آدنوپاتی و باقی ماندن بیماری بینابینی ریه 	

 بیشتر بیماران نهایتا بهبود می یابند 	

ادم بینابینی ریه ثانویه به CHF: افزایش مارکر ریوی )دایره سیاه(، 
خطوط کرلی B متعدد )دایره سفید( و افزایش ضخامت سپتوم 

اینترلوبوالر )فلش سیاه( 
نمای Honeycombing )فضاهای کیستیک کوچک( و برونشکتازی در 

)UIP( پنومونی بینابینی معمول
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لنف  دنوپاری هیالر دوطرفه و لنف  دنوپاری پارارراکئال سمت راست و نمای رریکولوندوالر در بیمار مبتال به سارکوئیدوز )گاهی در این مرحله لنف 
 دنوپاری پسرفت و بیماری بینابینی باقی می ماند( 

4- روبرکلوزیس: 

 ترکیبی از بیماری آلوئوالر و بیماری بینابینی 	
 توبرکلوز ریوی اولیه: 	

 درگیری بیشتر لوب فوقانی 	
 پنومونی لوبار + لنف  دنوپاری یک طرفه هیالر یا مدیاستن بدون درگیری پارانشیم ریه )در کودکان 	

شایع رر( + پلورال افیوژن ماسیو و به صورت ریپیک بدون عالمت )در بالغین شایع رر( 
 به ندرت ایجاد کاویته	

 	 :)TB فعال شدن مجدد( Post primary روبرکلوز
 معموال درگیری  پکس و سگمان خلفی لوب فوقانی و سگمان فوقانی لوب رحتانی 	
 و 	 هسته ای  رک  سلول های  )رجمع  روبرکل  مشاهده   + پنیری  نکروز   »» تشخیصی  پاتولوژیک  یافته 

سلول های غول  سا النگرهانس اطراف لنفوسیت ها و فیبروبالست ها( 

fibrosis

 الگوهای انتشار: 	
 بیماری کاویتاری دوطرفه در لوب فوقانی )شایع( 	

The cavity is usually thin walled, smooth on the inner margin, and contains no air-fluid level
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 سایر عالیم: 	
پنومونی•	
برونشکتازی بدون عالمت )شایع ترین محل: آپکس و سگمان خلفی لوب فوقانی(•	
گسترش ترانس برونکیال از یک لوب فوقانی به لوب تحتانی سمت مقابل یا به لوب دیگر •	

در همان ریه
انسداد برونش به دلیل فیبروز•	
آتلکتازی )سندرم لوب میانی( •	
پلورال افیوژن «« گسترش مستقیم بیماری به فضای پلور و ایجاد آمپیم )پیش آگهی •	

بدتر نسبت به پلورال افیوژن ناشی از توبرکلوز اولیه( 
 ندول ریوی منفرد )روبرکلوما(:	

 	Post primaty به دنبال توبرکلوز اولیه یا

 	 Satellite( با حدود مشخص در مجاورت ضایعه با سایه کوچک  ضایعه مدور یا بیضوی 
 )lesion

 	 :)Miliary( روبرکلوز ارزنی
 	 Post primary به دنبال توبرکلوز اولیه یا
 ندول های 1 میلی متری )در صورت عدم درمان 2 را 3 میلی متری( 	
 با درمان، بهبودی سریع است 	
 همراه با کلسفیکاسیون به دنبال بهبود 	
 عالیم بالینی «« تب و لرز و تعریق شبانه 	
 گاهی هفته ها بین انتشار بیماری و ظاهر شدن در گرافی زمان می برد 	

روبرکلوز اولیه: لنف  دنوپاری سمت راست و پنومونی که در لوب های فوقانی )فلش سفید( بیشتر از لوب های رحتانی )فلش نقطه نقطه( است
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پلورال افیوژن ماسیو سمت چپ در روبرکلوزیس: معموال یک طرفه و به صورت لوکوله که در نوع اولیه شایع رر است )در نوع ثانویه هم دیده می شود(

سل میلیاری: ندول های گرد و کوچک متعدد به دنبال گسترش هماروژن )ندول های بزرگتر از 1 میلی متر قابل مشاهده است(
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1- 3 علت شایع همی توراکس اپاسیفیه: 

  رلکتازی کل ریه 	
 پلورال افیوژن شدید 	
 پنومونی با درگیری کل ریه 	
 علت چهارم و کمتر شایع «« پنومونکتومی 	

2- آتلکتازی ریه: 

 شایع ترین علت: انسداد کامل برونش راست یا چپ: 	
 افراد مسن «« انسداد ناشی از برونکوژنیک کارسینوم 	
 افراد جوان «« موکوس پالگ ناشی از آسم 	
 کودکان «« آسپیراسیون جسم خارجی )بادام زمینی( 	

 بیماری شدید «« موکوس پالگ	
 پنوموتوراکس و آتلکتازی انسدادی: 	

 هر دو موجب کالپس ریه می شوند 	
 در آتلکتازی انسدادی پلور ویسرال و پریتال از هم جدا نمی شود «« شیفت مدیاستن به سمت درگیر 	

افتراق پنوموتوراکس از آتلکتازی انسدادی 
آتلکتازی انسدادیپنوموتوراکسوجه افتراق

عدم جدا شدن پلور ویسرال و پریتالجدا شدن پلور ویسرال از پریتال به دلیل وجود هواسطح پلورال

نمای سیاه )دانسیته هوا( و افزایش لوسنسی دانسیته

همی روراکس 

نمای سفید )اپاک( به دلیل عدم وجود هوا

هرگز شیفت قلب و ریه به سمت درگیری وجود شیفت مدیاستن

ندارد 

همیشه شیفت قلب و ریه به سمت درگیری 

وجود دارد

شیفت مدیاستن در آتلکتازی / پنومونکتومی
آتلکتازی یا پنوموکتومی سمت چپآتلکتازی یا پنوموکتومی سمت راستطبیعیساختار مدیاستن

شیفت به سمت راست، حاشیه چپ قلب نزدیک خط وسطقلب

سمت چپ مهره

شیفت به سمت چپ، Overlap بوردر راست قلب 

با ستون مهره

شیفت به چپشیفت به راستخط وسطرراشه

سمت راست کمی همی دیافراگم

باالرر از سمت چپ

شیفت به سمت باال همی دیافراگم راست و 

)Silhouette ممکن است دیده نشود )نشانه

شیفت به سمت باال همی دیافراگم چپ و ممکن 

)Silhouette است دیده نشود )نشانه
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کودک مبتال به  سم که به دنبال انسداد ناشی از موکوس پالگ دچار  رلکتازی سمت چپ شده است )به شیفت مدیاستن به سمت چپ روجه کنید( 

3- پلورال افیوژن ماسیو:

 علل ایجاد کننده «« کارسینوم برونکوژنیک، متاستاز به پلور، تروما، توبرکلوزیس	
 نارسایی احتقانی قلب «« معموال دوطرفه )اما غیر قرینه( ولی به ندرت درگیری کل همی توراکس 	
 شیفت مدیاستن )قلب و تراشه( به سمت مقابل 	

شیفت مدیاستن در پلورال افیوژن

افیوژن سمت چپافیوژن سمت راستطبیعیساختار مدیاستن

قلب
شیفت به سمت چپ، آپکس نزدیک خط وسط

دیواره قفسه سینه سمت چپ
شیفت به سمت راست، بخش بیشتری از 
قلب سمت راست ستون مهره قرار می گیرد

شیفت به راستشیفت به چپخط وسطتراشه

همی دیافراگم
سمت راست کمی باالتر از 

سمت چپ
همی دیافراگم راست در گرافی دیده 

)Silhouette نمی شود )نشانه
همی دیافراگم چپ در گرافی دیده نمی شود 

)Silhouette نشانه(
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4- پنومونی: 

 تجمع اگزودا «« اپاسیفیکاسیون ریه 	
 بدون شیفت مدیاستن )افیوژن شدید «« شیفت به سمت مقابل   کاهش حجم ریه: شیفت به همان سمت(	
 گاهی Air bronchogram دیده می شود 	

شیفت مدیاستن در پنومونی

پنومونی سمت چپپنومونی سمت راستطبیعیساختار مدیاستن

معموال بدون شیفتمعموال بدون شیفتخط وسطقلب

خط وسطخط وسط خط وسطرراشه

سمت راست کمی باالرر از همی دیافراگم

سمت چپ

همی دیافراگم راست ممکن است در 

)Silhouette گرافی دیده نشود )نشانه

همی دیافراگم چپ ممکن است در گرافی دیده نشود 

)Silhouette نشانه(

5- پنومونکتومی: 

 مشاهده کلیپس جراحی فلزی در هیلوم درگیر + برداشتن دنده 5 یا 6 	
 طی 24 ساعت اول «« فقط هوا در ناحیه دیده می شود 	
 طی دو هفته «« همی توراکس با مایع پر می شود 	
 پس از 4 ماه «« همی توراکس کامال اپاک می شود 	

 شیفت مدیاستن به سمت محل درگیر 	
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